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Σε αυτό το Τεύχος
1. Πιλοτικές Δράσεις Μάθησης &
Δραστηριότητες για την Επιλογή, την
Κατάρτιση και την Συνδρομή Δυνητικών
Επιχειρηματιών
2. Συνοπτική Παρουσίαση των Ιδεών των
Επιχειρηματικών Σχεδίων
Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε επικοινωνήστε:
daniela.grilli@provincia.perugia.it

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Μόλις κυκλοφόρησε το 3ο ενημερωτικό δελτίο INVESTinGREEN για να παράσχει
ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το έργο INVESTinGREEN, θέσεις εργασίας και
δεξιότητες. Το έργο αποσκοπεί στην κεφαλαιοποίηση εμπειριών από διάφορες χώρες
της ΕΕ για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ίδρυσης νεοσύστατων Πράσινων
επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την Πράσινη απασχόληση και την ανάπτυξη
στενότερων δεσμών μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της
εργασίας.
Πιλοτικές Δράσεις Μάθησης & Δραστηριότητες για την Επιλογή, την Κατάρτιση και
την Συνδρομή Δυνητικών Επιχειρηματιών
Στο πλαίσιο του σχεδίου InvestinGreen το Πρότυπο Προσαρμογής, η εμπειρία από
την επιτυχή εφαρμογή της Μεθοδολογίας του Δανείου Τιμής της Περιφέρειας
Μάρκε μεταφέρεται σε Πιλοτικές Δράσεις Μάθησης για Εκπαιδευτές και Τοπικούς
Φορείς της PES και φορείς στήριξης επιχειρήσεων.
Το Πρότυπο Μεταφοράς και Πειραματισμού εφαρμόζεται από τις συμμετέχουσες
χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία), οι οποίες εκπροσωπούνται σε αυτή τη φάση
από τους εξής φορείς: Scuola Superiore del Commercio ε del Turismo dei Servizi e
delle Professioni, ITER Innovazione Terziario, Ayuntamiento de Murcia και Satean
Fondation μεταξύ του τέλους του 2014 και κατά τις αρχές του 2015 και αποτελείται
από:


Πιλοτικές Δράσεις Μάθησης (πληροφορίες για Καθηγητές και
Συμβούλους)



Κατάρτιση για Δυνητικούς Επιχειρηματίες.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις προγραμματισμού των εταίρων έχουν ως εξής:
1. Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
(SSCTSP): Πιλοτική Δράση Μάθησης, 19 – 25 Νοεμβρίου 2014, με τη συμμετοχή, ως
δικαιούχων, 9 καθηγητών και φοιτητών της Ένωσης JeCatt (Νεοσύστατες
Επιχειρήσεις του Università Cattolica) μέσω ενός τμήματος κατάρτισης 16 ωρών.
Τα εργαλεία που εγκρίθηκαν περιλαμβάνουν Εξετάσεις για τον πιθανό πράσινο
επιχειρηματία
ITER - Ημερίδα με θέμα Οδηγίες για τη
Δημιουργία Επιχειρήσεων 19 Δεκεμβρίου
2014

-

Ερωτηματολόγια

Αυτοαξιολόγησης,

Προφίλ

του

πράσινου

επιχειρηματία, Επιχειρηματικό Σχέδιο, Αξιολόγηση/Σκοπιμότητα. Η κατάρτιση 11 εν
δυνάμει επιχειρηματιών στις 3, 4, 10 & 11 Δεκεμβρίου 2014 θα οδηγήσει σε 4
επιχειρηματικά σχέδια (2 επιχειρηματικές ιδέες που αφορούν την πράσινη
παραγωγή και 2 επιχειρηματικές ιδέες για την παροχή υπηρεσιών με χαμηλό

2.

ITER Innovazione Terziario:

Πιλοτική δράση Μάθησης, 19 Νοεμβρίου – 17 Δεκεμβρίου 2014, με τη συμμετοχή 12

δικαιούχων, που θα προσδιοριστούν μέσω εκστρατείας προώθησης που θα απευθύνεται σε φοιτητές πανεπιστημιακών
σχολών Επιστήμης της Εκπαίδευσης, Οικονομικών, Μηχανικών και σε φορείς Επαγγελματικών Υπηρεσιών Απασχόλησης,
μέσω σεμιναρίων κατάρτισης 4 ημερών. Οι καθηγητές και οι σύμβουλοι που θα συμμετέχουν σε αυτή τη φάση
πραγματοποίησαν ένα σεμινάριο (17 Δεκεμβρίου) για τους πιθανούς πράσινους επιχειρηματίες.

Το σεμινάριο

διαρθρώθηκε ως εξής: ενότητα επιχειρηματικών δεξιοτήτων (π.χ. πώς να αναπτυχθεί η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για τη
δημιουργία μίας εταιρείας), ενότητα από την ιδέα στο έργο (π.χ. πώς ανακαλύπτεται και προσδιορίζεται μια επιχειρηματική
ευκαιρία), ενότητα σύνταξης του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. το ανταγωνιστικό σύστημα) και ενότητα στρατηγικού
σχεδίου (π.χ. διαδικασίες πρόσβασης σε κίνητρα δημόσιας στήριξης για την ανάπτυξη των παραγωγικών
δραστηριοτήτων). Η φάση παροχής συμβουλών και η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου έλαβε χώρα από τις 18
Δεκεμβρίου 2014 έως τις 9 Μαρτίου 2015, αφορούσε 9 δυνητικούς πράσινους επιχειρηματίες και είχε ως αποτέλεσμα 5
επιχειρηματικά σχέδια.
3.

Ayuntamiento de Murcia (Δημοτικό Συμβούλιο της Μούρθια): Πιλοτική Δράση Μάθησης, 1 – 15 Δεκεμβρίου 2014, όπου
παρέστησαν συνολικά 9 συμμετέχοντες, οι οποίοι εργάζονται για δημοτικές υπηρεσίες απασχόληση ως σύμβουλοι
απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης. Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου διεξήχθη η διαδικασία για την
επιλογή των επιχειρηματικών ιδεών που ταίριαζαν καλύτερα στο έργο∙ από τις 15 προτάσεις, επελέγησαν τελικά 6. Τον
Ιανουάριο και το Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε το τμήμα κατάρτισης των εκπροσώπων των νεοσύστατων
επιχειρήσεων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Μούρθια, καθώς και η επεξεργασία του επιχειρηματικού σχεδίου και
η διδασκαλία σχετικά με το επιχειρηματικό σχέδιο. Τέλος διδάξαμε έξι επιχειρηματικά πρότυπα, εκ των οποίων δύο έχουν
αρχίσει τη δραστηριότητά τους.

4.

Fundatia Satean (SATEAN): Πιλοτική Δράση Μάθησης, 28 – 31 Οκτωβρίου 2014, με την ενεργό συμμετοχή 25 συμβούλων
και καθηγητών, παρέχοντας παραδείγματα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην πράσινη οικονομία (μελέτες
περιπτώσεων). Η δραστηριότητα αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη, εντός του Πανεπιστημίου Danubius, διαφόρων
επιχειρηματικών σχεδίων και ιδεών που παρουσιάστηκαν από τους δυνητικούς επιχειρηματίες (Μάρτιος 2015) κατά τη
διάρκεια του διακρατικού σεμιναρίου.

Συνοπτική Παρουσίαση των Ιδεών των Επιχειρηματικών Σχεδίων

Τα κύρια σημεία ισχύος που απορρέουν από την εφαρμογή των διαφόρων Πιλοτικών
1. ScuolaΜάθησης
Superiore del Commercio
del Turismo
dei Servizi e delle Professioni
Δράσεων
στις χώρες
πειραματισμού
είναι η ανάδειξη του καινοτόμου
Πόρισμα: 4 Επιχειρηματικά Σχέδια

χαρακτήρα
του INVESTinGREEN ως ένα νέο είδος γνώσεων σχετικά με τις επιχειρήσεις

MandorliAMO: παραγωγή οργανικών αμυγδάλων, τα μηχανήματα θα λειτουργούν με περιβαλλοντικά συνειδητό
τρόπο και τα κελύφη αμυγδάλων
θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν
για την
παραγωγή
πράσινης ενέργειας που
και η αποτελεσματικότητά
του ως
συγκεντρωτικό
πρότυπο
χωρίς
γραφειοκρατία


LOMBRICOAMICO 3.0: Δημιουργώντας μια οργανική μονάδα διάθεσης αποβλήτων χάρη σε γαιοσκώληκες, μια



2green2lock: Υπηρεσία ενοικίασης κουτιών, περιορισμένη και με εκτεταμένα σημεία εφοδιασμού που θα είναι σε θέση

μπορεί εύκολα
να υιοθετηθεί σε αρκετές χώρες.
φυσική και ενάρετη μέθοδος για την ανάκτηση όλης της οργανικής ύλης

να ανταποκριθεί σε πολλαπλές ανάγκες και θα μείωνε τα ταξίδια, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εκπομπών CO2


NATURALMENTE FOOD: Υπηρεσίες παράδοσης τροφίμων με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Χρησιμοποιώντας
τρόφιμα «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» (μηδέν χιλιόμετρα) και ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τρίκυκλο ταξί, χωρίς τη
χρήση βενζίνης/πετρελαίου

2.

ITER Innovazione Terziario

Πόρισμα: 5 Επιχειρηματικά Σχέδια


Υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας



Εταιρεία μόδας για την παραγωγή και τη διανομή ενδυμάτων: παραγωγή με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο που
έχει ως στόχο την ενίσχυση μικρο-τοπικών παραγωγών (και χειροποίητα)



Σαλιγκαροτροφία για τη γαστρονομία



Παραγωγή και συσκευασία βιολογικών προϊόντων



Οργανική βιοτεχνική ζαχαροπλαστική για καταναλωτές με τροφικές αλλεργίες (χωρίς γλουτένη, χωρίς λακτόζη, χωρίς
αυγά, χαμηλό επίπεδο ή καθόλου νάτριο, χαμηλό επίπεδο ή καθόλου ζάχαρη).

3.

Ayuntamiento de Murcia (Δημοτικό Συμβούλιο της Μούρθια)

Πόρισμα: 6 Επιχειρηματικά
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟΣχέδια
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ολοκληρωμένη υπηρεσία
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ενεργειακής απόδοσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανακαινίσεις για την αύξηση της ενεργειακής

απόδοσης και την εμπορία ενός προϊόντος-δώρο που ονομάζεται "Caja Eficiencia Facil” και αποτελείται από πακέτο δώρου προς
εγκατάσταση. Ξεκίνησε τη δραστηριότητα: Φεβρουάριος 2015.



Η διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων αποσκοπεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα της στέγασης και την αύξηση της
άνεσης. Ξεκίνησε τη δραστηριότητα: Φεβρουάριος 2015.



Τεχνικό γραφείο και επί τόπου διαχείριση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών μέσω της εφαρμογής βιώσιμων
τεχνολογιών, της εγκατάστασης βελτιωμένης μόνωσης και της διαχείρισης της ενεργειακής απόδοσης για τις κατοικίες ή τους χώρους
εργασίας.



Ηλεκτρονικό κατάστημα για βιολογικά σαπούνια που παρασκευάζονται από τον φορέα προώθησης με έλαιο που λαμβάνεται από
ελιές στο αγρόκτημά τους. Τα σαπούνια παρασκευάζονται σε διάφορα μεγέθη, χρώματα και σχήματα, με διαφορετικά αρώματα,
ανάλογα με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται (λεμόνι, δεντρολίβανο, τριαντάφυλλο, πορτοκάλι) και η συγκομιδή τους θα γίνεται από
τις καλλιέργειες του φορέα προώθησης ή από κοντινά αγροκτήματα.



Ο σκοπός αυτού του επιχειρηματικού προτύπου είναι να δημιουργήσει μία δομή για την αύξηση εσόδων από την τρέχουσα
απασχόληση. Το έργο επικεντρώνεται σε διαβούλευση με τη δημόσια διοίκηση και με αυτόνομους οργανισμούς για τη διαχείριση
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.



Υπηρεσία τροφοδοσίας αυστηρά χορτοφαγικών (vegan) τροφίμων με σκοπό την πώληση σε ιδιώτες και καφετέριες, μέσα από την
προώθηση της δημιουργικής οικονομίας και την θέση της ως Συνεταιρισμός συναφών εργασιών.

4.

Fundatia Satean (SATEAN)

Πόρισμα: 4 Επιχειρηματικά Σχέδια


Το Σπίτι του μελόψωμου. Η κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή οργανικών μελόψωμων και εμπορία τους σε ξύλινα σπίτια κατά τη
διάρκεια τοπικών φεστιβάλ σε όλη τη χώρα.

Andrei Modiga
■ Χορτοφαγικό Κατάλυμα. Το έργο έχει σχεδιαστεί με τηλεφωνική εφαρμογή iOS, Android και Windows Phone. Με τη βοήθεια της εφαρμογής
μπορούμε να εντοπίζουμε εύκολα εστιατόρια και καταστήματα με φυσικά προϊόντα (χορτοφαγικά, αυστηρά χορτοφαγικά, ωμά, φυσικά).
Επίσης περιλαμβάνονται συγκεκριμένα καταστήματα: βιολογικά, παραδοσιακά, χορτοφαγικά, αυστηρά χορτοφαγικά. Η αίτηση θα
περιλαμβάνει συγκεκριμένα καταστήματα και εστιατόρια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ρουμανίας.

Alina Boran


Μελισσοκόμος στη χώρα σας. Στη Ρουμανία η μελισσοκομία ευνοήθηκε από το ήπιο κλίμα και τη γενναιόδωρη φύση και ο παράδεισος
της μελισσοκομίας εκτείνεται για πάνω από ένα χρόνο από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο με ποικίλη χλωρίδα για τις μέλισσες,
απέραντα δάση με ακακίες και κιτριές, πολλές καλλιεργούμενες εκτάσεις με οπωροφόρα δέντρα και ηλιοτρόπια. Παρά το γεγονός ότι η
μελισσοκομία είναι πολύ παλιό επάγγελμα, δεν έχει αναπτυχθεί παρά μόνο τα τελευταία χρόνια και η απόδειξη είναι τα μαθήματα που

οργανώνονται συνεχώς.

Fasole Ionut

■ Εκδηλώσεις στο Φεγγαρόφωτο. Τροφοδοσία και διοργάνωση εκδηλώσεων. Σκοπός είναι να υιοθετήσουμε μια φιλική στάση προς το

περιβάλλον, δεδομένου ότι οι επενδύσεις επικεντρώθηκαν σε καθαρές πηγές υλικών.

Aura Bulimar

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.investingreen.eu

“Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.”

